
 

                                                               

DESPACHO 
 

Considerando que, por meu Despacho de 19 de julho de 2017, se procedeu à designação dos membros 
do Conselho de Coordenador de Avaliação da Direção-Geral de Tesouro e Finanças (CCADGTF), para 
os ciclos avaliativos relativos aos biénios 2015/2016 e 2017/2018; 
 
Considerando que, face às alterações entretanto ocorridas no âmbito da estrutura dirigente da Direção-
Geral do Tesouro e Finanças, importa, para efeitos de finalização do processo de avaliação relativo ao 
biénio 2017-2018, proceder à recomposição do CCADGTF e redefinir a sua constituição para o referido 
biénio, nos termos do n.º 2 do artigo 58.º da Lei n.º 66-B/2007, de 31 de dezembro, na sua atual redação; 
 
Considerando que importa também definir a constituição do CCADGTF para o biénio 2019-2020, que 
agora se inicia; 
 
Assim, ao abrigo do n.º 2 do artigo 58.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, alterada pela Lei n.º 
66-B/2012, de 31 de dezembro, conjugado com a alínea a) do artigo 4.º do Regulamento do CCADGTF: 
 
1- Determino, para efeitos de finalização do processo de avaliação relativo ao biénio 2017-2018, a 
alteração do meu Despacho de 19 de julho de 2017, procedendo à recomposição do CCADGTF e à 
redefinição da sua constituição para o referido biénio, passando o mesmo a ser integrado pelos dirigentes 
a seguir indicados: 
- Maria de Lurdes Pereira Moreira Correia de Castro, Subdiretora-Geral, em substituição; 
- Miguel Marques dos Santos, Subdiretor-Geral, em substituição; 
- Cristina Maria Pereira Freire, diretora de serviços, em substituição, da Direção de Serviços Jurídicos e 
de Coordenação; 
- Cristina Maria Mascarenhas Vieira Sampaio, diretora de serviços da Direção de Serviços de 
Regularizações Financeiras. 
 
2- Designo como membros do CCADGTF, para o ciclo avaliativo relativo ao biénio 2019-2020, os 
dirigentes a seguir indicados: 
- Maria de Lurdes Pereira Moreira Correia de Castro, Subdiretora-Geral, em substituição; 
- Miguel Marques dos Santos, Subdiretor-Geral, em substituição; 
- Cristina Maria Pereira Freire, diretora de serviços, em substituição, da Direção de Serviços Jurídicos e 
de Coordenação; 
- Cristina Maria Mascarenhas Vieira Sampaio, diretora de serviços da Direção de Serviços de 
Regularizações Financeiras. 
 

A Diretora-Geral, 
em substituição 

 
 

Maria João Araújo 


		2019-02-07T19:18:17+0000
	Maria João Dias Pessoa de Araújo




